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السالم عليكم .في هذا اليوم تحتفل الكنيسة بعيد يسمى الغطاس ويتعلق بمجوس جاؤوا من
المشرق ليروا يسوع ملك اليهود ونور العالم .وهذه هي عظتنا االن وهي من إنجيل متّى،
االصحاح الثاني والعدد األول الى  .12اليكم القراءة باسم يسوع:

ِِ
ِ ِ
وَل َّما وِل َد يسوعُ ِفي ب ْي ِت َل ْحِم ا ْليه ِ ِ ِ
وس ِم َن ا ْل َم ْش ِر ِ
ق َق ْد
ير ُ
َ
ود َس ا ْل َملكِ ،إ َذا َم ُج ٌ
َ ُ َُ
ودَّية في أََّيام ه ُ
َُ
َجاءوا ِإَلى أُور َشِل ِِ
ك ا ْلَيهُ ِ
ودَ ،فِإَّنَنا َأرَْيَنا َن ْج َمهُ ِفي ا ْل َم ْش ِر ِ
ق َوأَتَْيَنا
ود َمِل ُ
ين :أ َْي َن ُه َو ا ْل َم ْولُ ُ
يم َقائل َ
ُ
ُ َ

ب و َج ِميع أ ِ
ِ ِ
ِ
يم َم َعهُ .فَ َج َم َع ُك َّل ُرَؤ َسا ِء ا ْل َك َهَن ِة
اض َ
ود ُس الْ َمِل ُ
ير ُ
ك ْ
ط َر َ َ ُ ُ
لَن ْس ُج َد لَهُ؟ َفلَ َّما َسم َع ه ُ
ُور َشل َ
و َكتََب ِة َّ
يح؟ فَقَالُوا لَهُِ :في َب ْي ِت لَ ْحِم ا ْلَيهُ ِ
وب
ودَّي ِة ألََّنهُ َه َك َذا َم ْكتُ ٌ
الش ْع ِب َو َسأَلَهُ ْم :أ َْي َن ُيولَ ُد ا ْل َم ِس ُ
َ

بِ َّ
الص ْغ َرى َب ْي َن ُرَؤ َسا ِء َيهُوَذا ألَن ِم ْن ِك َي ْخ ُرُج ُم َدِّبٌر
ض َيهُوَذا لَ ْس ِت ُّ
النبِ ِّ
يَ :وأ َْن ِت َيا َب ْي َ
ت لَ ْحٍم أ َْر َ
ودس ا ْلم ُجوس ِس اًر وتَ َحقَّ َ ِ
ِ
َيرَعى َشعبِي ِإس ارئِ َ ِ ٍِ
ان َّ
ظ َه َر.
الن ْجِم الَِّذي َ
ق م ْنهُ ْم َزَم َ
ْ
ْ
يل .ح َينئذ َد َعا ه ُ
َْ
ير ُ ُ َ َ ّ َ

صوا بِالتَّ ْدِقي ِ
ق َع ِن َّ
ثَُّم أ َْر َسَلهُ ْم إَِلى َب ْي ِت َل ْحٍم َوَق َ
الص ِب ِّي َو َمتَى َو َج ْدتُ ُموهُ
ال :ا ْذ َه ُبوا َوا ْف َح ُ
ِ
ِ
َس ُج َد َلهَُ .فَل َّما َس ِم ُعوا ِم َن ا ْل َمِل ِك َذ َه ُبواَ .وِا َذا َّ
الن ْج ُم الَِّذي َأر َْوهُ ِفي
َفأ ْ
َخبِ ُرونِي ل َك ْي آت َي أََنا أ َْيضًا َوأ ْ
ا ْل َم ْش ِر ِ
الصبِ ُّيَ .فَل َّما َأر َُوا َّ
الن ْج َم َف ِرُحوا َف َرحًا َع ِظيمًا
ان َّ
ق َح ْي ُ
ف َف ْو ُ
اء َوَوَق َ
ث َك َ
ق َيتَ َق َّد ُمهُ ْم َحتَّى َج َ
ِج ّداً َوأَتَ ْوا إِلَى الَْب ْي ِت َوَأر َُوا َّ
الصبِ َّي َم َع َم ْرَي َم أ ِّ
ُم ِه فَ َخ ُّروا َو َس َج ُدوا لَهُ ثَُّم فَتَ ُحوا ُك ُن َ
وزُه ْم َوقَ َّد ُموا لَهُ
ِ
َه َد َاياَ :ذ َهباً ولَُباناً وم اًر .ثَُّم ِإ ْذ أ ِ
ِ
ص َرفُوا ِفي
ير ُ
ُوح َي ِإلَ ْي ِه ْم ِفي ُح ْلٍم أ ْ
ود َس ْان َ
َ ُّ
َن الَ َي ْرج ُعوا ِإلَى ه ُ
َ
ط ِري ٍ
ورتِ ِه ْم.
َ
ق أْ
ُخ َرى ِإلَى ُك َ

هذه كلمة اهلل

المجوس جاؤوا من بعيد ليروا المسيح ملك اليهود .والمجوس كانوا يراقبون النجوم ويفسرون
األحالم وكانوا من مستشيري ملك بابل .نجدهم في أسفار االنبياء دنيال وارميا في العهد
القديم .وفي إنجيل متى نجد هؤالء المجوس في أورشليم ألنهم أروا نجم في المشرق غير
عادي وعرفوا أنه إشارة لوالدة ملك اليهود .نجم يشرق في السماء لملك ولد على األرض.
معرفة مجيء ملك اليهود انتشرت في المشرق دون شك من كتب دنيال وارمياء واليهود
خالل ترحيلهم في بابل في القرن السادس قبل يسوع.
وبعد عودتهم الى أرضهم أثناء القرن الخامس قبل يسوع وجدوا العديد من الصعوبات وصراع
وطني بين اليهود التقليديين واليهود المنفتحين على الثقافة اليونانية .خالل هذه الفترة المظلمة
ظهر حزب الفريسيين األرثوذكسي وحزب الصدوقيين الليبرالي .الصراعات استمرت حتى
احتل الرومان األرض كلها .واالسوء في تاريخ اليهود هذا كان أن اهلل لم يرسل لهم أي نبيا
ألكثر من أربع ميات عام حتى أرسل يسوع .كانوا ينتظرون المسيح دون أن يعرفوا متى يأتي
وكيف يأتي .فكرة اليهود في المسيح كانت أنه يكون الملك الذي يحرر أرضهم ويجمع شمل
كل اليهود المتشتتين في العالم وتكون مملكة إسرائيل كما كانت في زمان داود.
ك الملوك رئيس
اليهود كانوا ينتظرون مسيحا يكون ملك أرضي .اهلل أرسل لهم وللعالم َمِل ُ
السالم الذي له كل سلطان في السماء وعلى األرض .اليهود كانوا ينتظرون مسيحا محر ار.
اهلل أرسل لهم وللعالم المخلص وهو يسوع الذي معناه :اهلل مخلص .إنه الفادي الذي به لنا
الحياة ومقام أبناء اهلل .اليهود كانوا ينظرون الى مملكة أرضية .لكن اهلل بشرنا جميعا بملكوته
فيسوع المسيح .في تمام الزمان أرسله اهلل وولد وفقا للكتب المقدسة من مريم ،وهي وضعته
في مذود الذي تأكل فيه البهائم .ويسوع المسيح هو نهاية الذبائح الحيوانية من أجل الخطايا.
كما أشار اليه النبي يوحنا المعمدانُ :ه َوَذا َح َم ُل اللَّ ِه الَِّذي َي ْرَفعُ َخ ِطَّي َة ا ْل َعاَلِم.

ويعلمنا االنجيل أن المالئكة أعلنته لرعاة وال للملك ورجال الدين .والروح القدس هو الذي

ق َع ْب َد َك َيا
اآلن تُ ْ
طِل ُ
أرسل سمعان الى الهيكل لما كان يسوع إبن سبعة أيام .ولما رآه قالَ :
الٍم أل َّ
ص َك .واالن مجوس يأتون من المشرق،
ص َرتَا َخ َ
ب َق ْوِل َك بِ َس َ
َسي ُ
ِّد َح َس َ
ال َ
َن َع ْيَن َّي َق ْد أ َْب َ

يقودهم نجم ،حتى وصولوا الى أورشليم وسألوا :أين هو المولود ملك اليهود؟ هذا الخبر زرع

الفزع في الملك هيرودس الخبيث .كان بالفعل سيئا ومجرما .خوفا أن يفقد ملكه كان يقتل
شك أنه يعارضه .لم يتردد في قتل حتى زوجته وسبع من أوالده بتهمة خيانته.
كل من ّ
يقال ان هيرودس أمر بقتــل أعدائه يوم وفاته حتى ال تفرح الناس بموته هو بل كلهم ينوحوا
على أهلهم في نفس النهار .حكام مثله يهلكون كذلك شعبهم في هذا العالم .أعمالهم تلحقهم.

ْخ ُذهُ آثَامهُ وبِ ِحَب ِ
ِّ
ك .سكان القدس كانوا خائفين من هيرودس؛ وأيضا
ال َخ ِطَّيتِ ِه يُ ْم َس ُ
ير تَأ ُ
الش ِّر ُ
ُ َ
علماءهم النهم ما ذكروا اآلية من النبي ميخا على صحتها بل غيروها كيال يقولوا لهيرودس

قول اهلل بخصوص المسيح أنه يكون ملكا في إسرائيل وأصله منذ القديم منذ األزل .المخلص

ِ
يء ِفي الظُّ ْل َم ِة َوالظُّْل َمةُ لَ ْم تُ ْد ِرْكهُ .يسوع النور المجيد ،لكن
ور ُيض ُ
ظهر .الناس خافت .النُّ ُ
الناس فضلت الظالم .كان مفروض أن يفرحوا .لكن الخوف فشلهم.
أما المجوس فمضوا الى بيت لحم والنجم فوقهم حتى وصلوا .وكان فرحهم عظيما لما اروا

يل ا ْل َحَيا ِة .أَم ِ
ف َسبِ َ
يسوع وأمه مريم .نعمة الخالص امتدت الى الوثنيين .الرب ُي َع ِّر ُ
امه شَبعُ
َ َ
ُس ُر ٍ
ور .والمجوس وصلوا أمام ملك الملوك وجثّوا وسجدوا له ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا،
ومرا .وكل هدية لها معناها الخاص .الذهب هو فضل الملك .ويسوع
ذهبا ولبانا ،أي بخو ارّ ،
هو الملك الذي يحكم بالرحمة والمحبة .تاجه كان من شوك على رأسه لما كان على الصليب
ضَّي ًة ِع ْن َد ِ
يح ًة م ْق ُبوَل ًة مر ِ
ٍ
اهلل.
َْ
 .والبخور هو للكاهن وهو رائحة التضحية الكاملة الطَيَِّبة َذبِ َ َ

عطر غالي الثمن على رأسه أمام تالميذه
ا
هذا يذكرنا قول الرب يسوع على المرأة التي سكبت

ِّ
ت َذِل َك أل ْ ِ ِ ِ
المر هو
يب َعلَى َج َسِدي ِإَّن َما فَ َعلَ ْ
فقال لهم :فَِإَّن َها ِإ ْذ َس َكَب ْ
ت َه َذا الط َ
َجل تَ ْكفيني .و ّ

قدم حياته للموت من أجل شعبه .والمجوس قدموا هداياتهم مشيرين
للفادي الذي يتألم عندما ّ
بها إيمانهم في عمل الملك والكاهن يسوع .جاؤوا من بعيد ليروا ملك اليهود فرأوا رب المجد

ِ
ونالوا الحياة  .أ ِ
َن َ ِ
ط ِري ٍ
ُخ َرى ِإَلى
ص َرفُوا ِفي َ
ق أْ
ير ُ
ُوح َي ِإلَ ْي ِه ْم ِفي ُح ْلٍم أ ْ
ود َس ف ْان َ
ال َي ْرج ُعوا ِإَلى ه ُ
ورتِ ِه ْم.
ُك َ
والكتاب يرينا ثالثة أنواع الناس :الذين يرفضون يسوع خائفين من السلطات .والمتدينون
الذين يحبون إرضاء السلطات وهم غير مبالين بمحبة اهلل ومسيحه .والمجوس الذين تركوا
كل شيء وراءهم .وهم ينظرون الى ما هو فوق ورجاءهم لم يخيبهم .في الحقيقة ،كل من
يبحث على يسوع من

وننِي
وننِي ِإ ْذ تَ ْ
كل قلبه فهو يجده .اهلل نفسه يقولَ :وتَ ْ
طلُُب َ
وننِي َفتَ ِج ُد َ
طلُُب َ
الر ُّ
ب .يسوع المسيح هو الطريق الحقيقي والحي .الوحيد من اهلل
َيقُو ُل َّ

ُوج ُد َل ُك ْم
ِب ُك ِّل َق ْلبِ ُك ْمَ .فأ َ
والى اهلل  .الخالص ليس باالعمال .إنه بيسوع الذي قدم حياته على الصليب من أجلنا.
ف ثالثة ٍ
َحر ٍ
ك ا ْلَيهُود.
لغاتَ :ه َذا ُه َو َمِل ُ
ان َم ْكتُ ٌ
وضعوا ُع ْن َو ٌ
وب فَ ْوقَهُ بِأ ْ ُ

من آمن به وتبعه ال يتخبط في الظالم بل يكون له نور الحياة .وال يهلك .آمين ونِ ْع َمةُ َربَِّنا
يح ومحَّبةُ ِ
ِ
ِ ِ
الرو ِح ا ْلقُ ُد ِ
ين.
اهلل َو َش ِرَكةُ ُّ
َي ُسو َ
ع ا ْل َم ِس ِ َ َ َ
س َم َع َجميع ُك ْم .آم َ

